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اسُتخدمت البيانات الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء    .105
في الجمهورية العربية السورية حيثما أمكن ذلك، ألن المكتب    

يمتلك قدرة أفضل على الوصول الميداني من خالل شبكة    
من المكاتب المحلية، كما أنه قادر على الوصول إلى بيانات    
القطاع العام. ويعتمد المكتب معايير معترفًا بها دوليًا لجمع    

البيانات ونشرها، ويجرى من خاللها الحكم على جودة البيانات    
والتحقق منها وتحديثها. وقد كانت البيانات الواردة من    

وكاالت أخرى مفيدة حيثما لم تتوفر بيانات رسمية أو حيثما    
ُأنتجت هذه البيانات عبر محاوالت شبه متقطعة ومتباعدة    

لتقدير األثر االقتصادي للنزاع، أو حيثما اسُتخدمت منهجيات    
مختلفة أسفرت عن نتائج متفاوتة، فافتقرت إلى االستمرارية    

وتوحيد المعايير للتحقق والتحديث.  

رأس المال المادي هو األصول الثابتة المادية المنتجة، ويتألف    .106
من المساكن، وغيرها من المباني والهياكل، واآلالت والمعدات،    
واألصول المزروعة. ويمكن الرجوع إلى القاموس اإللكتروني    

للمصطلحات اإلحصائية الذي وضعته منظمة التعاون االقتصادي    
 /https://stats.oecd.org :والتنمية، والمتاح على الموقع التالي  

.glossary/index.htm  

لمعدل الخصم، استخدم معدل التضخم العالمي بداًل من    .107
معدل التضخم في الواليات المتحدة األمريكية، إذ تتبّين منه،    
على نحو أفضل، العوامل والديناميات التي تؤثر على مستوى    

األسعار في السوق الدولية. هذا باإلضافة إلى أن تجارة    
الجمهورية العربية السورية مع الواليات المتحدة األمريكية    

ال ُذكر، خاصة خالل فترة النزاع وبعد فرض تدابير اقتصادية    
تقييدية.  

كانت المرافق التي جرى فحصها هي اآلبار، وأبراج المياه،    .108
ومحطات معالجة المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف    

الصحي، والسدود، وهياكل الصرف الصحي، ومحطات الضخ،    
وخزانات المياه، ومكاتب إدارة خدمات المياه والصرف الصحي.  

عانت الرقة أكثر من غيرها من المدن من حيث الخسائر في    .109
البنى األساسية للمياه والصرف الصحي.  

.World Bank, 2017b, p. 83  .110

أدى نقص الطاقة الكهربائية التي توفرها الحكومة إلى ازدهار    .111
سوق سوداء إلمدادات الوقود وتوليد الكهرباء.  

استخدم البنك الدولي منهجيات أكثر تطورًا وأنتج من خاللها    .112
تقديرات مماثلة لمستوى التفاوت بين الناتج المحلي اإلجمالي    

المقدر في سيناريو النزاع في الجمهورية العربية السورية    
والناتج المحلي اإلجمالي في السيناريو االفتراضي. يمكن    

.World Bank, 2017b, p. 83 :االطالع على  

وردت بقيمة صفر في سالسل البيانات المنقولة عن مصادر    .113
أخرى.  

يحسب المكتب المركزي لإلحصاء أسعار السوق الموازية عند  الفصل الثالث  .114
قياس مؤشر أسعار االستهالك.  

.World Bank, 2009a  .115

تشير تقديرات اإلسكوا باستخدام نهج النماذج المالية لصندوق    .116
النقد الدولي إلى أن معدل االدخار في االقتصاد انخفض من    

20 إلى 4 في المائة بين عامي 2010 و2011 وظل سلبيًا طوال    
فترة النزاع. واتسعت فجوة المدخرات من -0.7 إلى -23 في    

المائة، وظلت سلبية أيضًا.  

  ,Syrian Arab Republic, Central Bureau of Statistics  .117
.2017 ,2011  

.Salmon, Assaf and Francis, 2018  .118

.BTI 2018 Country Report: Syria, 2018  .119

صافي هوامش الفائدة هو مؤشر الربحية الذي يقيس مدى    .120
تجاوز حجم الفائدة التي يحصل عليها المصرف من القروض    

لحجم الفائدة المدفوعة على ودائعه.  

.World Bank, 2017a  .121

ال تتوافر بيانات عن هذا المقياس لمرحلة ما بعد النزاع.  .122

لمعرفة سعر الفائدة في الجمهورية العربية السورية، يمكن    .123
 .http://cb.gov  :االطالع على موقع مصرف سوريا المركزي  
sy/ar/stats/category?id=ad4f12f431؛ وبالنسبة للدول    

العربية، يمكن االطالع على هامش سعر الفائدة، البنك الدولي،    
 https://data.albankaldawli.org/indicator/FR.INR.LND  
.Phttps://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP  

تحسب القيمة بالدوالر لألرقام المصرفية عن طريق تحويل    .124
أرقام كل عام إلى الدوالر األمريكي باستخدام متوسط سعر    

الصرف في ذلك العام.  

باالستناد إلى افتراض آخر بأن التوظيف االجتماعي بناء على    .125
معايير معينة )مثل أقارب شهداء الجيش العربي السوري من    
الدرجة األولى( في القطاع العام يعوض عن استنزاف الموارد    

البشرية الذي حدث في القطاع العام بسبب النزوح الداخلي    
والخارجي للسكان.  

في عام 2009، ذكرت نسبة 58 في المائة من الشركات أن انقطاع    .126
التيار الكهربائي يشكل مصدر قلق بالغ، ما يدل على حجم    

الخسائر التي ألحقها النزاع بالبنى األساسية.  

.Salmon, Assaf and Francis, 2018  .127

.Hausmann, Rodrik and Velasco, 2005  .128

.World Bank, 2011  .129
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.UNDP, 2012 and 2019  .142

  ,National Agenda for the Future of Syria Programme  .143
.2017  

الفصل الرابع

أشارت تقديرات الحكومة إلى أن القطاع غير النظامي بلغ، في    .130
عام 2008، نسبة تتراوح بين 30 و60 في المائة من الناتج    

المحلي اإلجمالي، وعمل فيه 32 في المائة من القوى العاملة.  

.World Bank, 2020  .131

تعكس الجودة التنظيمية تصورات المواطنين بشأن قدرة    .132
الحكومة على وضع سياسات سليمة تعزز تنمية القطاع الخاص،    

وعلى تنفيذ هذه السياسات. ووفقًا لتعريف مجموعة البنك    
الدولي، تعكس سيادة القانون التصورات بشأن إنفاذ العقود    
وحقوق الملكية، وكذلك الشرطة والمحاكم واحتمال وقوع    

الجرائم والعنف. وتتضّمن: )أ( الحكومة ملزمة بالقانون؛ )ب(    
المساواة أمام القانون؛ )ج( القانون والنظام؛ )د( قرارات يمكن    

التنبؤ بها وتتسم بالكفاءة؛ )ھ( حقوق اإلنسان.  

يعكس مؤشر الفساد التصورات بشأن مدى استخدام السلطة    .133
العامة لتحقيق مكاسب عامة، فضاًل عن “استيالء” النخبة على    

الدولة.  

.World Bank, 2017c  .134

.World Bank, 2009b  .135

م في عام 2011 إلى   في المتوسط، كان االئتمان المحلي الذي ُقدِّ  .136
الحكومة والمؤسسات التي تملكها الدولة أعلى بنسبة 11 في    

المائة من االئتمان الذي حصل عليه القطاع الخاص.  

.World Bank, 2011  .137

تندرج بيئة االقتصاد الكلي في إطار سياسات االقتصاد الكلي؛    .138
في حين يندرج الحصول على التمويل، وتكلفة التمويل، والبنى    

األساسية، وإمكانية الحصول على الملكية، وإخفاقات السوق    
في إطار السياسات الهيكلية؛ ويندرج رأس المال البشري في    

إطار السياسات االجتماعية.  

.ESCWA, 2018  .139

.Nazemi and Decina, 2019  .140

.OCHA, 2017 and OCHA, 2019  .141

في ما يلي مبادئ الرؤية: )أ( تسعى جميع مكّونات الجمهورية    .144
العربية السورية إلى تحقيق عودة طوعية وآمنة والئقة للنازحين    
السوريين. وُتعتَبر العودة عمليًة طويلة قائمة على إعادة اإلدماج،   

وتشمل إعادة تأهيل حياة الماليين من األشخاص، ما يؤدي    
إلى إعادة تأهيل رأس المال االجتماعي السوري وإلى تحقيق    

التنمية الوطنية في المدى البعيد؛ )ب( الجمهورية العربية    
السورية هي بلٌد حيث السالم هو السبيل الوحيد لتحقيق اإلرادة    

السياسية وحيث األمن البشري هو األولوية. ويرتكز هذا    
العنصران على المصالحة الوطنية من أجل إطالق عمليات بناء    

السالم وبناء الدولة على الصعيد الوطني. وينبغي إعطاء    
األولوية إلعادة بناء ثقافة السالم والقضاء على العنف الهيكلي؛    
)ج( الجمهورية العربية السورية هي بلٌد تعتمد فيه إدارة التنوع    

الثقافي على مفهوم المواطنة، وعلى القيم المشتركة للمجتمع    
ز قيمة التضامن لتحقيق التماسك االجتماعي  السوري؛ )د( ُتعزَّ   

وإلعادة بناء رأس المال البشري؛ )ھ( جميع فئات المجتمع    
السوري حاضرة وتشارك بنشاط في إدارة حّيز عام حيوي؛ )و(    

ل فيه النسيج االجتماعي   الجمهورية العربية السورية هي بلٌد ُيمثَّ  
بكامله على نحو شامل ومتوازن في جميع المجاالت؛ )ز( يرتكز    

االقتصاد الوطني السوري على نموذج اقتصادي كلي متوازن    
يساعد في تحقيق التنمية الشاملة ويضمن الحماية االجتماعية    
لجميع المواطنين الذين يشاركون بفعالية في مدخالت العملية    

اإلنمائية وفي مخرجاتها؛ )ح( الجمهورية العربية السورية    
هي بلٌد ُتدار فيه المؤسسات العامة وفقًا لمبادئ الحوكمة    

الرشيدة، وتّتسم بالقدرات وبالالمركزية اإلدارية، وتكون فيه    
الهيكلية اإلدارية الوطنية شفافة وخاضعة للمساءلة وشاملة؛    

)ط( الجمهورية العربية السورية هي بلٌد يسعى إلى التعافي    
وإعادة إعمار البنى األساسية، وتوليد المعرفة واإلبداع واالبتكار    
ونشرها في مجال إدارة الموارد وحمايتها من أجل تلبية حاجات    

األجيال المقبلة، ويستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    
لدعم السالم والنمو.  

.Barenstein, 2012  .145

.IMF, 2016  .146

.Hinnebusch, Imady and Zintl, 2016  .147

باالستناد إلى وثيقة اإلطار االستراتيجي لبدائل السياسات لعام    .148
2017، برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا، اإلسكوا. وفي    

هذه الوثيقة، تظهر مالمح البلد الذي يؤَمل التوصل إليه في    
نهاية هذه األزمة.  

عدم اإلعادة القسرية، وفقًا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون    .149
الالجئين، هي الركن األساسي في الحماية الدولية لالجئين.    

وهي مكّرسة في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئين    
)أو اتفاقية جنيف( التي تنص على أنه ال يجوز ألية دولة    

متعاقدة أن تطرد الجئًا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود    
األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه    

أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب    
آرائه السياسية.  
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